ASSISTENT OPERATIONS MANAGER
DIGNITA AMSTERDAM
Voor onze organisatie zijn we op zoek naar een assistent operations
manager met relevante ervaring, vaardigheden en passie voor horeca.
JIJ BENT:
Gastgericht, door kwaliteit gedreven, betrouwbaar en ondernemend
Empathisch, vriendelijk en respectvol
Een verbinder, motivator en ambassadeur
Ervaren in horeca (minstens 3 jaar)
Goed georganiseerd en werkt nauwkeurig
Tweetalig (NL / ENG)

BELANGRIJKSTE TAKEN:
Ondersteuning van de Operations Manager en de restaurant managers
bij het behalen van de KPI's
Optimaliseren van operationele processen door middel van SOP's
Controle op de juiste uitvoering van de HR-strategie en -processen
Zorgen dat al onze gasten en medewerkers tevreden zijn
Proactief mogelijke operationele problemen identificeren en oplossen
Bijspringen op de vloer wanneer nodig
Projectmanagement

MEER INFORMATIE
Dignita is een succesvol brunchconcept met drie restaurants in Nederland. Wij werken met veel
passie en toewijding om onze gasten elke dag heerlijke brunchgerechten te serveren. We willen
dat elk bezoek aan Dignita speciaal is en we willen groeien. Daarom hebben we jou nodig!
Dignita is een sociale onderneming van Not For Sale. Dit is een internationale organisatie die
slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting helpt om hun toekomst weer op te bouwen door
middel van trainingen en coaching. Alle winst van de restaurants wordt gebruikt om het werk
van Not For Sale te ondersteunen. We hebben een jong, divers en dynamisch team en we zijn
constant bezig te ontwikkelen en te groeien.
Als assistent operations manager ben je verantwoordelijk voor de continuïteit in de Dignita
vestigingen en het aanspreekpunt voor de restaurant managers. Daarom bezoek je regelmatig de
restaurants - zijn er problemen die opgelost moeten worden, moet je bijspringen of is er tijd te
werken aan operationele optimalisatie? Zo ondersteun je de managers bij het behalen van de
KPI's. Je zorgt ervoor dat alle medewerkers goed getraind zijn en dat alle HR-processen goed
worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er altijd verschillende projecten om de groei van de
organisatie te ondersteunen, waar je aan meewerkt.
In deze functie help je mee om de organisatie naar het volgende niveau te tillen en te zorgen
voor een stabiele groei naar meer vestigingen, zodat we onze sociale impact kunnen vergroten.
Daarbij is er ook ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en groei.

SOLLICITEREN?
Ben je geïnteresseerd om ons team te komen versterken, wil je impact maken en denk je dat je
goed bij ons zou passen? Dan horen we heel graag van je! Stuur je C.V. en motivatiebrief naar
info@eatwelldogood.nl en we nemen contact met je op.
Houd er rekening mee dat sollicitaties zonder motivatiebrief niet in behandeling kunnen
worden genomen.
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